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1. Goedkeuring vorige verslag en 

Verslag van 20/12 nog niet goedgekeurd. 

2. Algemeen 

Momenteel ligt er nog geen overeenkomst van Trefcentrum Y voor om te bespreken. Deze ligt nu 

bij de vzw voor feedback. Er is advise van de jeugdraad nodig voor de overeenkomst tegen 

21/03. De werkgroep plant een overleg moment in op 14/03 om 12u30 @ JHOB 

(ondervoorbehoud). 

Het voortgangsrapport 2018 van de VGC komt er aan. De jeugdraad bekijkt deze elk jaar. De 

werkgroep vraagt om deze via mail door te sturen. Indien er nood is aan een overleg moment 

omtrent het voortgangsrapport dan zal er één ingepland worden. 

3. Situering project Chocomousse – vzw Action Malaise 

Vzw Action Malaise, gelegen  te Hooikaai 7-9, 1000 Brussel, wilt met het project Chocomousse 

jongeren uit de wijk Kuregem betrekken in een theater project. De vzw werkt samen met 2 jonge 

theatermakers rond het thema: “hoe samenleven in Kuregem?”. Op deze manier wilt de vzw de 2 

jonge theatermakers en verschillende kinderen uit de wijk versterken. 

Het project werkt in verschillende stappen. De eerste ateliers gaan door in scholen. Daar 

proberen ze de kinderen warm te maken voor het project. De 2de stap gaat door in de 

naschoolse opvang alwaar verschillende theaterateliers zullen doorgaan. Het toonmoment zal 

doorgaan op Cultureghem.    

De totale project kosten zijn begroot op 11.645,65 EUR (944,81 EUR loonkost Ivan Vrambout, 6.600 

EUR (vergoeding theaterateliers, kookateliers, transportkosten, geluid, licht, kostuum, decor) en 

3.200 EUR (productieleiding en artistieke coaching met een vaste groep deelnemers). 

De vzw vraagt een subsidie van 3.200,84 EUR aan voor de realisatie van dit project. 

 



4. Advies op project Chocomousse – vzw Action Malaise 

De doelen zijn duidelijk geformuleerd en het project zal een impact hebben op de jongeren die 

deelnemen aan het project. De doelgroep is duidelijk omschreven. De jongeren hebben een 

actieve inbreng in het project. 

De jeugdraad vindt het positief dat het project verschillende beleidsdomeinen (onderwijs, 

welzijn, cultuur en jeugd) overschrijd. Dit komt ook terug in de begroting. Voor elk onderdeel 

wordt er duidelijk opgemaakt welke kosten er bij komen kijken. De inkomsten van het project 

zijn gedifferentieerd. 

De methode is niet duidelijk omschreven. De aanvraag getuigt van ervaring in het opzetten van 

gelijkaardige projecten. Het project is planmatig opgesteld. 

Op basis van bovenstaande argumenten geeft de jeugdraad een positief advies.  

 

5. Situering project Jongeren BAZAAR des Jeunes – vzw Toestand 

Op 4 en 5 mei organiseert Toestand in samenwerking met Growfunding, Lasso en À Fonds een 

festival rond jongeren en projecten. Het festival heeft 3 doelen: 

- Zelf organiserend vermogen van de jongeren versterken 

- Urban Culture Promoten 

- Brusselse jeugdwerkpraktijk promoten in Vlaanderen 

Hiervoor werkt de vzw samen met verschillende jongeren die reeds bezig zijn met het 

organiseren/ realiseren van (een) project(en). De vzw biedt aan deze jongeren een platform om 

hun eigen kunnen en ervaring ten toon te stellen. 

De totale kost van dit project is begroot op 20.607 EUR. 9.557 EUR aan loonkosten (1/2 vte voor 

3 maanden), 4.000 EUR aan communicatiekosten, 1.250 EUR aan vormgeving, 3.850 EUR aan 

vergoedingen voor artiesten via KVR, 1.250 EUR aan huur technisch materiaal, 1.000 EUR aan 

overheadkosten en 600 EUR aan catering. 

Het project heeft inkomsten via Growfunding (5.000 EUR) en 800 EUR aan inkomsten van drank 

verkoop. 

De vzw vraagt een subsidie van 14.807 EUR voor de realisatie van het project.  

6. Advies op project Jongeren BAZAAR des Jeunes – vzw Toestand 

De doelstellingen zijn duidelijk omschreven. De jeugdraad vindt het positief dat de vzw het 

Brusselse jeugdwerk wilt promoten in Vlaanderen. De doelgroep is duidelijk omschreven. 

De jeugdraad vindt het spijtig dat andere jeugdwerkingen niet zijn uitgenodigd om hier actief 

aan mee te werken. Verschillende organisaties willen graag mee werken om het Brusselse 

jeugdwerk te promoten. 

De jeugdraad stelt de begroting in vraag. Het lijkt veel geld voor een event georganiseerd vanuit 

4 instanties. De jeugdraad is van mening dat de kosten niet in verhouding staan met de 

resultaten die zullen behaald worden. 



De jeugdraad ziet veel kansen in een actieve samenwerking met jongeren op vlak van 

vormgeving, communicatie, … De jeugdraad staat achter de opzet van het project op zich. 

De jeugdraad vindt het vreemd dat de administratie vermeld wordt als samenwerkingspartner 

via À Fonds. De jeugdraad beschouwt À Fonds als een subsidielijn, niet als een organisatie die 

een partner kan zijn in dit project. 

Op basis van bovenstaande argumenten geeft de jeugdraad een uitgesteld advies. De jeugdraad 

stelt voor dat de organisatie een nieuwe aanvraag indient tegen 07/03 gelet op de volgende 

aspecten: 

- De jeugdraad vraagt zich af hoe het bredere jeugdwerk zal betrokken worden bij dit 

project. Eén van de doelstellingen is om het Brusselse jeugdwerk in de verf te zetten. Dan 

is het interessant om een brede oproep te doen naar het jeugdwerk 

- De jeugdraad is van mening dat de gevraagde middelen niet in verhouding zijn met de 

resultaten. 

- De jeugdraad stelt zich vragen bij de betrokkenheid en rol van À Fonds in dit project. 

 

7. Situering project Staat van de Stad: Bij nader inzien – vzw Habbekrats 

Met dit project wilt vzw Habbekrats 10 jongeren de Brusselse jeugd nieuwe kansen geven om 

zich te ontwikkelen en te ontplooien. Met dit project focust de vzw zich op maatschappelijke 

vorming. 

Van 1 april tot 1 juni gaat de vzw samen met de 10 jongeren verschillende activiteiten 

organiseren om hun visie op het klimaat te vergroten. Hiervoor gaan ze langs bij musea, 

organiseren ze interviews, een spel, … 

Op het einde van het project werken ze naar een museumkast waarin de jongeren verschillende 

eigenaardigheden die ze hebben ontdekt kunnen tentoonstellen. Deze tentoonstelling zal te 

vinden zijn in SURPLUS (de uitvalbasis van Habbekrats Brussel) 

De totale kost van dit project is begroot op 14.500  EUR. 13.500 EUR voor 1/3 vte educatief 

medewerker en 1.000 EUR voor didactisch materiaal en toegangsticketten.    

De organisatie haalt 13.500 EUR uit private schenkingen.  

Om het project te realiseren vraagt de organisatie een subsidie van 1.000 EUR. 

8. Advies op project Staat van de Stad: Bij nader inzien – vzw Habbekrats 

Het thema klimaat is een actueel thema om rond te werken en waar jongeren mee bezig zijn. Uit 

het aanvraagdossier komt niet naar voren dat de organisatie aan de slag gaat met de ervaringen 

van de jongeren zelf omtrent dit thema. Terwijl dit een meerwaarde zou kunnen zijn voor het 

project. De vzw creëert een aanbod voor de jongeren waardoor de jongeren zelf nog weinig 

inbreng kunnen geven aan het project. 

De jeugdraad raadt aan om contact op te nemen met de jeugddienst over hoe de organisatie 

projectaanvragen kan opstellen. Voor dit project specifiek stelt de jeugdraad voor om contact op 

te nemen met organisaties die al langer rond dit thema werken. 



Op basis van bovengenoemde argumenten geeft de jeugdraad een negatief advies. 

9. Varia 

 

- Youth for Climate is op zoek naar volwassen begeleiders die kunnen mee draaien als 

steward. Volgende week donderdag namiddag van 12u30 tot ong. 15u30. Je kan je 

opgeven via: https://bit.ly/2S7r6Ep. 

- Pieter, Cem en Marthe staan nog niet in de mailinglijst voor de werkgroep 

- Kaat mag uit de mailinglijst gehaald worden 

- Komende maandag 28/02 is er een overleg over fuifzalen om 15u. Om mee te nemen naar 

het overleg: 

o Makkelijke bereikbaarheid 

o Veilige buurt (veiligheidsgevoel van de mensen die gaan deelnemen) 

o Minstens 500 personen die kunnen deelnemen 

o Moduleerbaar maken van de zaal 

o Aanvraagprocedure voor gebruik van zaal moet niet te moeilijk zijn 

o Genoeg beschikbaarheden 

o Prijs moet schappelijk zijn. Verschillende prijzen voor privé feesten en feesten van 

vzw 

o Toegankelijk voor verschillende organisaties en activiteiten. Proberen volledig 

gevuld te krijgen. 

o Moet winst kunnen gemaakt worden 

o Babbelen met 24hbrussel 

o Security systeem 

o Eigen voorstellen 

 BOJ jette 

 Citygate 

 BSG Etterbeek 

 KK? 

o Hoe wordt er bepaald welke jongeren/ organisaties mogen gebruik maken van de 

locatie? 

o Regelgeving rond organiseren fuif moet duidelijk meegegeven worden 

 Geluidsnorm 

 Drankgebruik 

 Roken 

 … 

- 12/03 is het onthaal moment voor nieuwe beroepskrachten. Indien er nieuwelingen zijn 

onder jullie stuur ze maar door. 

Volgende vergaderingen:  

Bespreking overeenkomst Trefcentrum Y  14/03 @ JHOB (onder voorbehoud) om 12u30 

(broodjes voorzien) 

WG beleid (projecten van 5/04)  26/04 om 10u00 @ D’Broej 

Jeugdraad XL  29/04 

WG beleid (projecten van 5/06) 21/06 om 10u00 @ Aximax 

 

https://bit.ly/2S7r6Ep

